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BESKRIVNING
Arvid och Anna lämnar Fattigsverige 1891 för att söka lyckan i Brasilien, himmelriket på jorden som visar
sig vara helvetet. Många dör redan på resan dit och i de tillfälliga lägren råder stor misär, sjukdomar och
svält. Det tar ett år innan de överlevande svenskarna slutligen når sin destination, men först tjugo år senare
har Dödskaravanen kommit fram på riktigt.Historien om Arvid, Anna och alla de andra svenskarna som
sökte ett nytt liv är en relativt okänd berättelse från vårt förflutna som har skrämmande likheter med det
som nu händer i vår omvärld med miljontals människor på flykt. En historia om lidande men också om
människans förmåga att hitta glädjeämnen och övervinna till synes oöverkomliga hinder.Dödskaravanen är
en fiktiv roman som berättar den sanna historien om svenskarna som ville skapa sig en ny framtid i ett
annat land.Mats Erasmie är civilekonom som utöver skrivandet arbetar som vd för ett stort
produktionsbolag i Göteborg. Han har tidigare gett ut ett tiotal fack- och läroböcker inom försäljning och
marknadsföring. Dödskaravanen är hans debut som romanförfattare."Det är en stark och gripande
berättelse om fasansfulla människoöden, men trots detta lyckas författaren förmedla en känsla av hopp och
hans historia blir därför något mer än bara en eländesskildring." - BTJ-häftet nr 7, 2018, Lektör Inger
Wassenius"En otroligt intressant bok." - Malinbooknerd"Jag hoppas att Mats Erasmie är i full färd med att
skriva på fler böcker." - Läsvärd eller inte?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Erasmie mats - dödskaravanen - (cd) - böcker - Ginza.se
Arvid och Anna lämnar Fattigsverige 1891 för att söka lyckan i Brasilien, himmelriket på jorden som visar
sig vara helvetet. Många dör redan på resan dit och i ...

Dödskaravanen (Häftad, 2018) - pricerunner.se
Gör en bra affär på Dödskaravanen (Häftad, 2018) Lägst pris just nu 294 kr bland 3 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Dödskaravanen. Hoi Förlag Shop
Dödskaravanen är klart mycket läsvärd och personporträtten är grundligt och bra beskrivna. Tycker att det
var en spännande läsupplevelse.
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